
 

 

 

 

Dia 45 

(10 de maio, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

O ministério de Jesus 
 

“Vendo então que temos um grande Sumo Sacerdote que já passou pelos Céus, Jesus, o Filho de Deus, 

vamos manter firme nossa confissão. Pois não temos um Sumo Sacerdote que não possa simpatizar com 

nossas fraquezas, mas em todos os aspectos foi tentado como somos, mas sem pecado. Vamos, portanto, 

ousadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e encontrar graça para ajudar em 

tempos de necessidade.” (Hebreus 4:14-16) 

 

“O Filho de Deus... cumpriu Sua promessa e passou aos céus, para assumir sobre Ele o governo da hoste 

celestial. Ele cumpriu uma fase de Seu sacerdócio morrendo na cruz pela raça caída. Ele agora está cumprindo 

outra fase, pleiteando perante o Pai o caso do pecador arrependido e crente, apresentando a Deus as ofertas de 

Seu povo. Tendo tomado a natureza humana, e nessa natureza tendo vencido as tentações do inimigo, e tendo 

perfeição divina, a Ele foi entregue o julgamento do mundo. O caso de cada um será levado em consideração 

diante dEle. Ele pronunciará sentença, julgando a cada homem de acordo com suas obras. 

(Manuscrito 42, 1901) 

 
Perguntas do coração: 

Jesus tornou-se humano, morreu e ressuscitou, e agora está no santuário celestial como representante de todos 

os que entregaram suas vidas a Ele. Quando você ora, Ele está ouvindo. Quando você busca perdão pelos 

pecados e vitória, Ele o ouve e fornecerá instantaneamente o poder necessário para vencer. 

Ao vivermos à luz do julgamento, você fez de Jesus, o sumo sacerdote compassivo, seu advogado (1 João 

2:1)? Você procurou refúgio em Sua justiça? Você deixará que Ele não apenas cubra você em Sua justiça, mas 

também encha você com Sua justiça, fazendo as obras que Ele preparou para você (Efésios 2:10)? 

 

Relatório de Louvor:  

• Sheril M.: “Agradeço a Deus! Os '100 Dias de Oração' fortaleceram minha fé neste momento difícil.” 

 

• Rose S.: "Por causa dessa pandemia, nosso grupo de bate-papo sobre o poder da oração se tornou mais 

vivo, pois temos mais tempo para orar juntos virtualmente, 5-6 vezes ao dia!" 

 

Foco de Oração – (Dia 45) 
 

1. Ore pelos sem-teto em todas as regiões do mundo, que contam com uma população em busca de ajuda, 

e agora precisam desesperadamente devido aos bloqueios. 

 

2. Ore por membros idosos que não possam se conectar com suas famílias durante esta crise. Ore por 

aqueles que sofrem de demência e ficam muito confusos durante esse período. 

 

3. Ore por casamentos que estão atualmente sob pressão extra. Ore para que os cônjuges em dificuldades 

encontrem cura, ajuda e humildade ao se concentrarem em Jesus. 


